
Podiumbijeenkomst Wijkagenda’s Veiligheid

Iedereen in Helmond moet zich veilig kunnen voelen. Een veilige stad is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Om Helmond veiliger en leefbaarder 
te maken hebben vele stadgenoten een jaar geleden hun ervaringen en 
ideeën gedeeld in een onderzoek naar veiligheid in de wijk. Samen wil de  
gemeente een goede aanpak voor uw wijk maken. Op dinsdag 18 februari is de 
podiumbijeenkomst over de stand van zaken van de Wijkagenda’s Veiligheid. 
De bijeenkomst vindt plaats bij het ROC Ter Aa, locatie Keizerin Marialaan 2.  
Aanvang: 19.30 uur. Komt u ook?  

Programma
De bijeenkomst gaat over de wijkagenda’s Veiligheid en de situatie tot nu toe; 
welke stappen er al zijn gezet en welke werkwijze er is bedacht om samen met 
u als bewoners te werken aan veiligheid in de wijk. Het resultaat zal een breed 
gedragen wijkplan Veiligheid zijn.

De bijeenkomst start met een presentatie over de ontwikkelingen en de stand 
van zaken omtrent veiligheid in de wijken. Daarna volgen drie verschillende 
workshops waarin raads- en commissieleden, instellingen, organisaties en 
bewoners samen input geven over kansen, mogelijkheden en gewenste 
ontwikkelingen. Burgemeester Blanksma sluit de avond af met een korte 
vooruitblik.

Dit zijn de workshops:
• Op weg naar een ander manier van participeren: participatie als maatwerk; 
 wat willen we, vinden we wenselijk? 
• Technologie ondersteunt de mens. Maar welke technologie willen we dan 
 inzetten bij wijkgericht werken? 
• Hoe ziet het werken met wijkagenda’s veiligheid eruit?

Waar en wanneer?
Datum:  Dinsdag 18 februari 2020
Locatie:  ROC Ter Aa, locatie Keizerin Marialaan 2 
Aanvang:  19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

Meer informatie 
Inwoners en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? 
Dit vindt u op www.helmond.raadsinformatie.nl.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kortgeleden heeft iedere inwoner de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 
ontvangen. Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Vraag dan 
kwijtschelding aan bij de gemeente.

Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of kwijtschelding of een 
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt 
krijgen bij het invullen van uw formulieren. U kunt de gemeente natuurlijk ook 
bellen via 14 0492.

Geen glas toegestaan in het Centrum tijdens 
Carnaval

De burgemeester van Helmond heeft besloten om een gebied aan te wijzen waar 
tijdens Carnaval 2020 (vrijdag tot en met dinsdag) ook op de terrassen geen glas 
gebruikt mag worden, omdat de carnavalsactiviteiten als risicovol evenement zijn 
aangemerkt. Dit geldt voor het volgende gebied: Havenweg, gedeelte Steenweg, 
Kasteellaan, Parkweg, de Kegelbaan, Kamstraat.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Molenstraat 200 03-02-2020 doorbreken muur OLO 4842391

Zoete Kers 6 06-02-2020 maken 2 uitwegen OLO 4924967

Gasthuisstraat 83 07-02-2020 verbouwen woning en oprichten  OLO 4494595

  bijgebouw met tijdelijke bewoning 

Brahmslaan 23 07-02-2020 aanvraag ontheffing bestemmingplan OLO 4898233

Ruisvoornstraat 19 t/m 36 07-02-2020 uitbreiding en onderhoud woningen OLO 4815737

Kruising Veldbeemd / 10-02-2020 rooien 24 bomen OLO 4900059

Rochadeweg

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gasthuisstraat 74 31-01-2020 herbouw woning OLO 4628445

Raaphoeve, Laathoeve  01-02-2020 oprichten woning OLO 4925155

kavel S83 

Azalealaan 64 01-02-2020 melding brandveilig gebruik OLO 4917123

Zoete Kers 6 03-02-2020 maken 2 uitwegen OLO 4924967

Boomsehoeve 1 04-02-2020 vergroten woning met overkapping OLO 4893949

Vlamovenweg 8 17-01-2020 vergroten bedrijfsgebouw OLO 4893235

Dapperslaer 10 05-02-2020 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4935897

Heiakker Zuid fase 3 05-02-2020 oprichten 24 woningen  OLO 4147375

Molenstraat 139 22-01-2020 wijzigen bedrijfsbestemming  2020-X0118

  in woonbestemming 

Lieshoutseweg 57 06-02-2020 maken uitweg OLO 4937083

Eemstraat 28 03-02-2020 vergroten woning met veranda OLO 4928695

Witrijt 4 09-02-2020 kappen boom OLO 4942801

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Wolfstraat 27 30-10-2019 wijzigen indeling woning OLO 4736931

Nachtegaallaan 50,  01-11-2019 oprichten woongebouw,  OLO 4343751

50A t/m 50H, 50J t/m 50M  de eeuwsels, bouwdeel a

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Helmond e.o. 31-01-2020     Kennedymars Someren  2020-00182

  (4 en 5 juli 2020) 

Antonianenpad 1 03-02-2020     Beer, Burgers and Two Smoking  2020-00185

  Barrels 2020 (23 mei) 

Kasteelplein 1 04-02-2020     Koningsspelen 2020 (17 april) 2020-00195

Centrum Helmond 04-02-2020     Koningsnacht- en dag 2020  2020-00196

  (26 en 27 april) 

Cacaokade 1 05-02-2020     Bedrijfsfeest Van Hoof (20 juni 2020) 2020-00207

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

 Brouwhuis 05-02-2020  Boeremert Brouwhuis (31 mei 2020) 2019-03043

 Kasteelplein 1 07-02-2020  Koningsspelen 2020 (17 april 2020) 2020-00195

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



OPHAALDAG

KRANT

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• de huidige brug bij Sluis 9 permanent te onttrekken aan al het openbaar verkeer vanaf de 

 start van de werkzaamheden aan de sluishoofden, nadat de verkeersregelinstallatie (VRI) op 

 de kruising Veldbeemd-Rochadeweg in gebruik is genomen;

• tijdelijk de Zuid-Willemsvaart te onttrekken aan al het nautisch verkeer tijdens het 

 aanbrengen van de nieuwe sluishoofden en slopen van de bestaande sluishoofden ter hoogte

 van Sluis 8 en Sluis 9, voor een verwachte periode van 4 maanden of zoveel korter of langer 

 als de werk-zaamheden duren;

• een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) open te stellen 

 bij – en na realisatie van - de vervangende Sluis 9 ten noorden van de huidige locatie, in 

 combinatie met G12A bebording en bijbehorende markering uit bijlage 1 van het RVV 1990;

• de genoemde werken medio 2021 uit te voeren, nadat de werken genoemd in verkeersbesluit 

 2008, de kruising Veldbeemd – Rochadeweg, zijn afgerond;

• een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage (VKB 2007).

 Bekijk de kaart op www.helmond.nl/verkeersbesluit.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op  

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 0492-587588.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• De huidige kruising van de Veldbeemd- Rochadeweg uit te rusten met een VRI met de daarbij 

 behorende markeringen uit bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en Verkeerstekens 

 1990. 

• De genoemde werken medio 2020 uit te voeren, voorafgaand aan de werken bij Sluis 9;

• Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage. 

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 0492-587588.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3 met ingang van 7 februari 2020 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plan betreft de omzetting van een bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning en de 

realisatie van twee ruimte-voor-ruimte kavels voor twee vrijstaande woningen.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.180148-1000. 

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale 

versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Tips voor 
afval bij vorst

Burgemeester en Wethouders van Helmond 13 februari 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Bied uw afval pas 
op de ophaaldag 
aan in plaats van de 
avond ervoor.

Zet uw container 
de nacht voor de 
ophaaldag in een 
berging/garage, 
of in ieder geval 
uit de wind.

Leg een krant of een eierdoos 
onderin de container. 
Dat neemt vocht op, waardoor 
uw afval minder snel vast 
vriest. Of druppel wat 
slaolie op de bodem.

Laat nat afval uitlekken voordat 
u het in de container plaatst.

Stamp uw afval niet aan. De kans dat uw 
afval vast blijft zitten, is met vorst vele 
malen groter dan normaal.

Wrik uw afval los met 
bijvoorbeeld een schop.


